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Onderwerp : Schriftelijke beantwoording ingediende amendementen,moties en vra-
gen bij het agendapunt Omgevingsverordening tijdens de Statenverga-
dering van 13 juli 2022.

Geachte leden van Provinciale Staten,

In de vergadering van uw Staten op 13 juli jongstleden is afgesprokendat ons college op de
door u ingediende amendementen en motiesen overige vragen met betrekking tot het agen-
dapunt Omgevingsverordening Fryslán 2022 schriftelijk reageert. Deze reactie wordt gezien
als de eerste ronde van de behandeling van de amendementen en moties die zijn ingediend.
De tweede ronde van de behandeling vindt mondeling plaats in uw vergadering van 21 sep-
tember aanstaande.
Onze reactie treft u hierbij aan, waarbij wij eerst ingaan op de amendementen. Vervolgens
geven wij een reactie op de door u ingediende motiesen totslot op de overige vragen.

Amendementen

1. Omgevingsverordening - toelichting art.5.19c (CDA, mede-indiener Christenunie)

Kennelijk is de veronderstelling dat het omzetten van land vergunningplichtig is omdat het
niet valt onder bestendig beheer zoals bedoeld in artikel 5.19, eerste lid onder b van de Om-
gevingsverordening. Het omzetten van land wordt inderdaad niet gezien als bestendig be-
heer en onderhoud, maarwel als ruimtelijke ontwikkeling van een gebied. Het omzetten van
land is daardoor vergunningvrij omdat het als ruimtelijke ontwikkelingwordt gezien. Dit is ge-
regeld in artikel 5.19, eerste lid onder a van de Omgevingsverordening.
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De toelichting op dit punt kan inderdaad tot verwarring leiden. Door de toelichting aan te pas-
sen bij artikel 5.19, lid 1, onder a en onder c, wordt expliciet duidelijk gemaakt dat het omzet-
ten van land kan worden aangemerkt als ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden,
waardoor deze activiteit niet vergunningplichtig is, maar valt onderde vrijstelling genoemd in
artikel 5.19, eerste lid onder a van de Omgevingsverordening.

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat dit een sympathiek amendement is, we
laten dit amendement aan het oordeel van uw Staten.

2. Omgevingsverordening WAV regels (CDA)

Indien de regels zoals voorgesteld worden geschrapt, worden verzuringsgevoelige gebieden
die geen Natura 2000-gebied zijn niet langer beschermd tegen uitstoot van ammoniak door
dierenverblijven in een straal van 250 meter rond deze gebieden. Onder de huidige wetge-
ving is dat wel het geval.
In het amendement wordt gesteld dat de regels uit de Wet ammoniaken veehouderij worden
geschrapt omdat ze overbodig zouden zijn. Dat is niet de redenwaarom deze Wet komt te
vervallen op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.
Er zijn geen uniforme landelijk geldende regels meer gesteld: aan provincies wordt nadruk-
kelijk de ruimte gelaten om regels voor de uitstoot van ammoniak vanuit dierenverblijven in
de buurt van verzuringsgevoelige gebieden in de Omgevingsverordeningop te nemen. Daar-
bij kan de provincie inspelen op de specifieke situatie in de provincie.

Stikstof is een geur- en kleurloos gas dat overal voorkomt en niet schadelijk is. Maar er zijn
ook verbindingen van stikstof die wel schadelijk zijn, dit zijn de stikstofoxiden en ammoniak.
Stikstofoxide is een verbinding van stikstof en zuurstof en ammoniak is een verbinding van
stikstof en waterstof. Over deze twee stoffen gaat het in relatie tot de stikstofproblematiek.
En bij de regels uit afdeling 4.7 gaat het specifiek om de emissie van ammoniak uit dieren-
verblijven.

Het klopt dat er veel regels gelden ten aanzien van de depositie van stikstof. De Omgevings-
wet bevat bepalingen om de stikstofdepositie op voor stikstofgevoeligehabitats in Natura
2000-gebieden te reguleren. Voor een zogenoemde Natura 2000-activiteit is een omgevings-
vergunning nodig, bij de aanvraag voor die vergunning moet een passende beoordeling
plaatsvinden om te kijken of het project een significant negatiefgevolg kan hebben voor een
Natura 2000-gebied. Als die significante negatieve gevolgen er zijn kan vergunningverlening
alleen onder zeer uitzonderlijke omstandigheden plaatsvinden.
Zoals bekend is er momenteel veel te doen over de mogelijkheden om vergunningen te ver-
lenen en over de beschikbare stikstofruimte. Onlangs is het UitvoeringsprogrammaStikstof
vastgesteld. Dit programma geeft uitvoering aan de Wet stikstofreductieen natuurverbete-
ring. Natuurherstel staat op dit moment centraal en dan met name de stikstofreductie. Dit
moet worden bereikt met een aantal generieke maatregelen en een aantal gebiedsgerichte
maatregelen. Ook deze gebiedsgerichte maatregelen zijn gericht op de Natura 2000-gebie-
den.

Voor zover de aangewezen verzuringsgevoelige gebieden ook Natura 2000-gebied zijn, ge-
nieten ze straks een zekere bescherming vanuit de Omgevingswet. Maar de voor verzuring
gevoelige gebieden zijn niet allemaal Natura 2000-gebieden. Om ook deze gebieden te be-
schermen is de aanvullende regeling in de Omgevingsverordening opgenomen. Hierdoor
blijft hetzelfde beschermingsniveau gelden dat nu ook geldt. Dit past binnen het uitgangspunt
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vaneen beleidsneutrale omzetting van het huidige regels in de nieuwe Omgevingsverorde-
ning.

De regeling heeft de vorm gekregen van een beoordelingsregel bij vergunningverlening. Er
had ook gekozen kunnen worden voor een instructiebepaling voor het gemeentelijke Omge-
vingsplan. Daarvoor is bijvoorbeeld in Gelderland gekozen. De Friese gemeenten die het
aangaat hebben aangegeven een voorkeur te hebben voor een beoordelingsregel. Daarom
is daarvoor gekozen. De regeling geldt voor dierenverblijven in voor verzuring gevoelige ge-
bieden en in een straal van 250 meter rond deze gebieden. Bijde vergunningverlening voor
deze verblijven moeten de beoordelingsregels uit de Omgevingsverordeningworden toege-
past.

Gelet op het bovenstaande ontraden wij dit amendement.

3. Omgevingsverordening —ganzen in ANLb-gebied (CDA)

Op 24 november 2021 heeft u de Nota Weidevogels 2021-2030vastgesteld. Hierin is aange-
geven dat op basis van (inter-)nationale wet- en regelgeving de provincie Fryslán de inspan-
ningsverplichting heeft om weidevogelsoorten te beschermen. Op grond van art. 1.12 lid 1
sub a. van de Wet natuurbescherming moeten wij maatregelen treffen om de weidevogel-
soorten in stand te houden dan wel te herstellen. Uw Staten hebbendaarbij vastgesteld dat
het nodig is een verbod in te stellen om bij het verjagen van ganzen in ANLb-gebieden wei-
devogels te verstoren. Recentelijk (april) is bovenstaande nogmaalsbevestigd bij de vast-
stelling van de startnotitie ganzen.
In de Nota Weidevogels is aangegeven dat het nodig is dat "geenverjaging van ganzen in en
rondom de weidevogelkern- en weidevogelplusgebieden (gebiedenANLb, Open Grasland)"
plaatsvindt. Dit door u vastgestelde beleid is omgezet in de regelingzoals opgenomen in arti-
kel 5.24.8.d. van de Omgevingsverordening.
Zoals ook in de aan u overgelegde reactienota is aangegeven is het ganzenbeleid geëvalu-
eerd en wordt er op dit moment samen met de Mienskip gewerktaan nieuw ganzenbeleid.
Het huidige artikel 5.24 OVO betreft dus een omzetting van vastgesteld bestaand beleid zo-
als ook hierboven toegelicht. Mocht blijken dat uit de vaststelling van het ganzenbeleid wijzi-
gingen voortkomen voor de Omgevingsverordening dan zullen die op dat moment aan u wor-
den voorgelegd.

Wat is het probleem als het gaat om ganzen en weidevogels?
In de basis is het probleem dat voor weidevogels rust noodzakelijk is, terwijl vanuit het gan-
zenbeleid intensieve verjaging met ondersteunend afschot wordt gevraagd. Waar weidevo-
gelgebieden overlappen met gebieden waar ganzen verjaagd moeten worden, levert dat ter
plaatse tegenstrijdige belangen op. In de praktijk blijkt dat de boerendie meedoen met het
weidevogelbeheer dat prima kunnen afstemmen op het ganzenbeheer.Vaak overlapt het
foerageergebied voor ganzen de arealen voor weidevogelbeheer.

Op Terschelling is er één probleem. Daar is een boer gestopt met deelname aan foerageer-
gebieden. Daar verjaagt de boer de ganzen van zijn land. We zien dat de weidevogelpopula-
tie in dat gebied afneemt. Dat is in strijd met de eisen van de weidevogelpakkettenen in
strijd met de Wet natuurbescherming.
Tegelijk moet deze boer verjagen om voor tegemoetkoming in ganzenschade in aanmerking
te komen (hij hoeft niet te verjagen om voor 80% vergoeding in aanmerking te komen, omdat
hij aan weidevogelbeheer doet). Beide belangen, weidevogels en ganzen, wegen op dit mo-
mentéven- zwaar. Zonder een keuze hiertussen te maken is dit probleem niet op te lossen.
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Bijkomende probleem is dat de ganzen worden verjaagd naar de buren (ze kunnen op de ei-
landen geen kant op) en daardoor dreigen meer boeren te stoppen met het foerageergebied.
Dat zou betekenen dat de ganzen continu verjaagd gaan worden en de weidevogels daar-
mee ook.
Het collectief Waddenvogels geeft aan dat dit probleem een uitdijendeffect kan hebben, ook
op de andere eilanden, met nadelige gevolgen voor het weidevogelbeheeren het ganzenbe-
heer. Om hier een oplossing voor te vinden is een keuze nodig. Deze keuze heeft u met de
vaststelling van de startnotitie Ganzen gemaakt. Daarin staat dat de staat van instandhou-
ding van de weidevogels doorslaggevend (zou) moeten zijn, omdat de huidige staat van in-
standhouding slechter is dan die van ganzen.

Gelet op het bovenstaande ontraden wij dit amendement.

4. Omgevingsverordening —Delegatiebesluit (CDA, mede-indienersPvdA, GrienLinks,
ChristenUnie)

Artikel 1.10 van het Delegatiebesluit gaat over het aanpassen van de begrenzing van stilte-
gebieden: "Gedeputeerde staten kunnen de begrenzing van de stiltegebieden als bedoeld in
artikel 4.37 van de Omgevingsverordening aanpassen". Deze bepaling is letterlijk overgeno-
men uit artikel 4.1, tweede lid van de huidige Provinciale Milieuverordening.De bevoegdheid
is nu ongeclausuleerd aan ons gedelegeerd. Fris geen bezwaar om deze bevoegdheid on-
der de voorhangprocedure te brengen, maar dit is dus wel eenwijziging (verzwaring) ten op-
zichte van de huidige situatie. Er is op dit punt dan geen sprake van een beleidsneutrale om-
zetting van de huidige regelgeving.
Voorgesteld wordt om de termijn van twee weken die van toepassing is bij de voorhangpro-
cedure van artikel 1.3 van het Delegatiebesluit, te verlengen naarvier weken.
Het is geen bezwaar om de aanpassing van de begrenzing van de stiltegebieden onder de
voorhangprocedure te laten vallen en de termijn voor vaststelling door Gedeputeerde Staten
te verlengen van twee naar vier weken, nadat het ontwerp metde ingebrachte inspraakreac-
ties en antwoordnota aan Provinciale Staten zijn voorgelegd.

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat dit een sympathiekamendement is, we
laten dit amendement aan het oordeel van uw Staten.

á. Verruiming tijden bejaagbaarheid ganzen (VVD)

Artikel 5.24, lid 7 betreft de beleidsneutrale omzetting van de huidige artikelen uit de vige-
rende verordening Wet natuurbescherming in de Omgevingsverordening. De regels zijn ook
gekoppeld aan de vigerende Fryske guozzenoanpak.
Op dit moment wordt nieuw ganzenbeleid ontwikkeld. In dat proces kunnen, binnen de ka-
ders die u heeft vastgesteld in de startnotitie, voorstellen worden gedaan voor wijzigingen in
de ganzenaanpak en de verordening. Deze zaken moeten wel in samenhang worden beke-
ken. Zowel het daarop vooruit lopen als het schrappen van losseelementen uit de vigerende
aanpak schrappen, lijkt ons onwenselijk.

Gelet op het bovenstaande ontraden wij dit amendement.
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6. Groot openbaar belang in plaats van openbaar belang Natuurnetwerk Nederland
(Grien Links)

Op grond van artikel 7.8 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) mogen op grond van de
Omgevingsverordening geen ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt die nadelige gevol-
gen kunnen hebben voor de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Ne-
derland. Tot nu toe werd de term "significante effecten of significantareaal verlies" gebruikt,
maar dat mag op basis van bovenliggende regelgeving dus niet meer. Nu moet verplicht het
criterium "nadelige gevolgen" worden gebruikt. Er zal bij een ontwikkeling sneller sprake zijn
van nadelige gevolgen dan van significante effecten. De regels zijn op dit punt dus, conform
de landelijke normen, licht aangescherpt.

In artikel 2.42 van de Omgevingsverordening is nu bepaald dat ontwikkelingen in NNN toch
mogelijk zijn, maar dan moet o.a. wel sprake zijn van een ontwikkelingvan openbaar belang
waarvoor geen reële alternatieven zijn. In de Verordening Romteis het criterium "groot open-
baar belang waarvoor geen reële alternatieven zijn" opgenomen. Het lijkt dus of de regeling
op dit punt iets soepeler is geworden, maar dat is niet het geval. Het gaat om de combinatie
van de criteria "nadelige gevolgen" en "openbaar belang waarvoor geen alternatieven zijn"
die onder de nieuwe regelgeving wordt gehanteerd in vergelijkingmet de combinatie van cri-
teria "significantie effecten" en "groot openbaar belang waarvoor geen alternatieven zijn" die
onder de huidige Verordening Romte worden gehanteerd. Ons doel is om ontwikkelingen die
onder huidige regelgeving mogelijk zijn ook onder nieuwe regelgevingmogelijk te laten blij-
ven zijn.

Als voorbeeld kan het volgende dienen:
In NNN-gebied De Vleijen op Ameland is enkele jaren terug een klimbospark gerealiseerd.
Bij de planvorming is ecologisch onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat de ontwikkeling wel
effecten had, maar dat die niet significant waren. Compensatie was daarom niet nodig. De
ontwikkeling kon doorgaan.
Onder de Omgevingsverordening zou de conclusie zijn dat er nadelige effecten zijn, immers
je legt speelvoorzieningen aan in bos. Dan moet het compensatietrajectgevolgd worden.
Het compensatietraject begint met een motivering van het openbaarbelang en het in kaart
brengen van de reële alternatieven. Indien, zoals in het voorgesteldeamendement, het crite-
rium wordt gewijzigd in 'groot openbaar belang', dan is het maarzeer de vraag of een recre-
atieve ontwikkeling als een klimbospark hieronder zou vallen. En als de aanwezigheid van
het groot openbaar belang niet onderbouwd kan worden, dan kan de ontwikkeling geen door-
gang vinden.
De provincie heeft wel de bevoegdheid om in plaats van een groot openbaar belang het aan-
tonen van een openbaar belang als voorwaarde aan een ontwikkelingte stellen. Hiermee
kan in voorkomende gevallen worden meegewerkt aan ontwikkelingendie een algemeen be-
lang, zoals recreatie en toerisme, dienen.

We wijzen er nog op dat in de bepaling wel is opgenomen dat het moet gaan om een open-
baar belang waarvoor geen reële alternatieven zijn. Dit houdt in dat niet aan iedere ontwikke-
ling zomaar kan worden meegewerkt. We zijn van mening dat het er in de praktijk op neer
komt dat een openbaar belang waarvoor geen reële alternatievenzijn, praktisch hetzelfde is
als een groot openbaar belang. De regeling in de Omgevingsverordening is in haar prakti-
sche uitwerking dus niet echt verschillend van de huidige regeling in de Verordening Romte

Gelet op het bovenstaande ontraden wij dit amendement.
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7. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken in grondwaterbeschermingsgebieden
(Grien Links)

In artikel 4.49, onder a Omgevingsverordening is aangegeven dat het verboden is in een
grondwaterbeschermingsgebied schadelijke stoffen te hebben,te gebruiken, te vervoeren of
op of in de bodem te brengen.
In artikel 4.50 eerste lid, onder f is bepaald dat dit verbod niet geldt voor het gebruik van
krachtens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in grondwaterbeschermingsge-
bieden toegestane bestrijdingsmiddelen.
Dit neemt niet weg dat het provincies is toegestaan om vanuit ruimtelijk perspectief en het
belang van het de bescherming van het grondwater regels te stellen over het gebruik van ge-
wasbeschermingsmiddelen, ook al zijn die in algemene zin toegestaan qua gebruik onder de
Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Onderdeel f kan dus technisch gezien ge-
schrapt worden, waardoor het verbod geldt voor het gebruik van alle gewasbeschermings-
middelen binnen grondwaterbeschermingsgebieden. Het is wel goed te bedenken dat dit tot
gevolg heeft dat boeren worden beperkt in hun gebruiksmogelijkheden van deze middelen
en zullen gaan stellen dat ze hierdoor schade lijden.
Eventueel kan het verbod ook nog gebiedsgericht worden ingezet (dus voor één of enkele
grondwaterbeschermingsgebieden), indien daarvoor een reden is.

We laten dit amendement aan het oordeel van uw Staten.

8. Lokale aanvoer voor mestvergisters (Grien Links, mede-indieners VVD, PvdD, SP,
D66, 50PLUS)

Wij beschouwen dit als een nuttige aanvulling van de regeling in de Omgevingsverordening
op dit punt. Het is echter wel de vraag of gemeenten dit zo kunnen vastleggen en handha-
ven. Immers, in het amendement wordt gesproken over "producten dienen rechtstreeks af-
komstig te zijn van bedrijven uit de lokale omgeving". In de toelichting op de verordening zal
dan toch minstens enige duidelijkheid gegeven moeten worden, over hetgeen wordt verstaan
onder de lokale omgeving, eventueel in de vorm van een afstandsmaat.
Goed voorstelbaar is dat op programmaniveau de komende tijd wordt gekeken naar de mest-
vergisters en dat daarbij de inhoud van dit amendement wordt meegewogen. Wellicht dat het
amendement kan worden omgezet in een motie. Het lijkt in iedergeval goed om met ge-
meenten te overleggen over de uitvoering van de voorstellen.

Gelet op het bovenstaande ontraden wij dit amendement.

9. Delegatiebesluit schrappen art 5.1 tot en met 5.8 (Grien Links, mede-indieners PvdD)

De regels die gelden voor de fysieke leefomgeving zijn zoveel mogelijk beleidsneutraal om-
gezet in de Omgevingsverordening. In de huidige systematiek zijn de delegatiebepalingen,
dat zijn bepalingen waarbij Provinciale Staten bepaalde bevoegdhedenoverdragen aan Ge-
deputeerde Staten, opgenomen in de verordeningen zelf. Onder de Omgevingswet mogen
de delegatiebepalingen niet meer in de Omgevingsverordening zelf worden opgenomen
maar moet er een apart delegatiebesluit worden vastgesteld.
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De artikelen 5.1 tot en met 5.8 vallen nu onder de werking van artikel 1.2 van de Verordening
Wet natuurbescherming. Op zich is het mogelijk om deze artikelente schrappen uit het Dele-
gatiebesluit. Dit betekent dat uw Staten een bevoegdheid die nu bij ons college ligt terugne-
men. Dit komt de flexibiliteit in de werking van de Omgevingsverordening niet ten goede en
past ook niet binnen het uitgangspunt van het beleidsneutraal omzetten van de huidige re-
gels.

Gelet op het bovenstaande ontraden wij dit amendement.

10. Natuurgebieden en stikstofactiviteiten (ChristenUnie, mede-indieners VVD, Statenlid
Wymenga-Kooistra )

Deze voorgestelde toevoeging aan de toelichting bij de regels over het natuurnetwerk Neder-
land (NNN) verduidelijkt dat de regels in deze afdeling niet gaan over stikstofdepositie tenge-
volge van activiteiten en ontwikkelingen nabij NNN-gebieden.

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat dit een sympathiek amendement is, we
laten dit amendement aan het oordeel van uw Staten.

11. Definitie agrarisch hulpbedrijf (ChristenUnie)

Met u zijn wij van mening dat de begripsbepaling ingewikkeld is door alle voorbeelden van
agrarische hulpbedrijven die worden genoemd. Deze opsomming is echter niet limitatief: als
een bedrijf dat cultuurtechnische activiteiten verricht in overwegende mate goederen en dien-
sten levert aan agrarische bedrijven dan valt het bedrijf onder de begripsbepaling. De essen-
tie is dus dat in overwegende mate aan agrarische bedrijven wordt geleverd of overwegend
agrarische producten worden bewerkt. Het is dus niet nodig omze in het rijtje op te nemen.
In de Reactienota hebben wij op de zienswijze van Cumela al aangegevendat bedrijven die
zich richten op cultuurtechnische activiteiten bijna altijd meer in de bouw en infrastructuur
werkzaam zijn. Het komt in de praktijk eigenlijk niet voor dat een bedrijf dat cultuurtechnische
activiteiten verricht, tevens in overwegende mate goederen endiensten levert aan agrarische
bedrijven. Daarom is besloten dit type bedrijven niet als voorbeeld in de definitie op te ne-
men.

Gelet op het bovenstaande ontraden wij dit amendement.

12. Uitbreiding bouwperceel agrarisch hulpbedrijf (ChristenUnie, mede-indiener PVV)

Met dit amendement worden agrarische hulpbedrijven gelijk gesteld aan agrarische grondge-
bonden bedrijven. Dit kan consequenties hebben voor het landschap. Er is altijd bewust voor
gekozen om grondgebonden agrarische bedrijven veel ruimte te geven in het landelijk gebied
omdat deze functie echt grondgebonden is. Dat geldt voor agrarische hulpbedrijven niet.
Het amendement is eigenlijk niet nodig, want met maatwerk kan een agrarisch hulpbedrijf al-
tijd uitbreiden. Wel is daarvoor vereist dan een bijdrage wordt geleverd aan andere opgaven
en ambities in Fryslán zoals biodiversiteit, landschap, circulaireeconomie, en energietransi-
tie.
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Op grond van het Statenvoorstel van de Omgevingsverordening mag een bestaand agra-
risch hulpbedrijf van 200 m2uitbreiden naar 300m2(50%). Hetamendement heeft tot gevolg
dat een agrarisch hulpbedrijf dat nu slechts een kleine omvang heeft bij recht een bouwvlak
van 1,5 ha kan krijgen. Dit lijkt ons niet helemaal in verhouding en ook niet gewenst.

Gelet op het bovenstaande ontraden wij dit amendement.

13. NNN en significante effecten in plaats van nadelige gevolgen (FVD)

In de Verordening Romte wordt de term "significante effecten" of "significant areaal verlies"
gebruikt. In de Omgevingsverordening is het beschermingsregime gekoppeld aan het begrip
nadelige gevolgen.
Deze wijziging in terminologie vloeit voort uit de Omgevingswet: op grond van artikel 2.31a,
onder d van de Omgevingswet en artikel 7.8 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) heb-
ben de provincies de instructie van het Rijk gekregen om in de Omgevingsverordening regels
op te nemen die de gebieden in het natuurnetwerk Nederland beschermentegen nadelige
gevolgen voor de wezenlijke kenmerken en waarden vanwege die activiteiten. Mochten toch
activiteiten binnen NNN-gebieden worden toegelaten met nadelige gevolgen, dan dienen
deze gevolgen tijdig te worden gecompenseerd, en wel zodanig dat de kwaliteit, oppervlakte
en samenhang van het natuurnetwerk behouden blijven.
In het amendement wordt gesteld dat de basisregel in de Omgevingsverordeningstrikter is
geworden, in die zin dat sneller sprake is van negatieve gevolgen dan van significante effec-
ten. Daarmee zou het voorstel in strijd zijn met het de afspraak dat de Omgevingsverorde-
ning een 'beleidsarme of beleidsneutrale' implementatie zou kennen.

Zoals wij hiervoor hebben aangegeven hebben wij de instructieregelvan het Rijk gekregen
om regels te stellen in de Omgevingsverordening die verzekeren dat de NNN-gebiedenwor-
den beschermd tegen nadelige gevolgen van activiteiten. Uitvoeringvan het voorgestelde
amendement zou betekenen dat de verordening in strijd komtmet de instructie in artikel 7.8
van het Bklen dat de Omgevingsverordening op dit punt onverbindendkan worden verklaard
door de rechter. Bij het amendement genoemd onder 6, dat over dit zelfde onderwerp gaat
hebben wij al aangegeven dat ons doel is om ontwikkelingen die onder de huidige regelge-
ving mogelijk zijn ook onder de nieuwe regelgeving mogelijk te laten blijven.

Gelet op het bovenstaande ontraden wij dit amendement.

14. Woningsplitsing mogelijk maken (SP)

Hetgeen met dit amendement wordt gevraagd is op grond van de huidige regeling al moge-
lijk. Er is zelfs meer mogelijk nu. Een woonboerderij kan worden omgebouwdtot zoveel wo-
ningen als er technisch gezien in passen. Dit vloeit voort uit artikel 2.24, eerste lid onder b
van de Omgevingsverordening. Wonen is toegestaan in de voormalige bedrijfswoning, inclu-
sief aangebouwde bijgebouwen (dus hele kop-hals-romp mag worden gebruikt ten behoeve
van woningbouw). In karakteristieke bijgebouwen mogen ook woningenworden gebouwd.
In de toelichting staat dat voor niet-zorgwoningen in woonboerderijen geldt dat de woningen
binnen de regionale woningbouwafspraken moeten passen. Hieruit blijkt ook duidelijk dat er
meerdere woningen zijn toegestaan in een woonboerderij.

Gelet op het bovenstaande ontraden wij dit amendement.
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15. Maximum hoogte reclamemasten (SP, mede-indieners PvdD)

De regeling voor reclamemasten in de Omgevingsverordening is afgestemd op het beleids-
voornemen hierover in de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie is ten aanzien van de re-
clamemasten (de "was-wordt"-tabel) bepaald: "De principes nemen dit over, als basis voor
maatwerk. Eventueel met gemeenten afspraken maken."
De gemeenten stellen het beleid op. De provincie is hierbij betrokkenen brengt daarbij de
principes in.
Het alsnog opnieuw één op één opnemen van de regels uit deVerordening Romte past niet
goed binnen de uitgangspunten van de Omgevingsvisie, die ervan uitgaat dat met toepas-
sing van de principes maatwerk mogelijk is.
In het amendement wordt voorgesteld een lid toe te voegen. Omdat niks wordt geschrapt
ontstaat een vreemde combinatie van oude en nieuwe regels, die gezamenlijk tot een ver-
zwaring op dit punt leiden.

Enerzijds is binnen 400 meter vanaf een snelweg een reclamemast (al dan niet bedrijfsge-
bonden) van 6 meter toegestaan. Anderzijds geldt aanvullend de regel dat niet-grondgebon-
den reclamemasten zoveel mogelijk moeten aansluiten bij het bestaand stedelijk gebied en
dat reclamemasten moeten passen bij de omgevingskwaliteiten in het gebied.
Juridisch gezien sluit het amendement niet goed aan bij de gebruikteterminologie in met
name hoofdstuk 2 van de Omgevingsverordening. Daar is in de opbouw ervoor gekozen dat
regels worden gesteld aan omgevingsplannen voor "gronden buiten het bestaand stedelijk
gebied". Het amendement gaat uit van regels voor "ruimtelijke plannen voor landelijk gebied".
Dit komt de eenduidigheid en de consistentie van de regels inde Omgevingsverordening niet
ten goede.

Gelet op het bovenstaande ontraden wij dit amendement.

16. Ecologisch bermbeheer (SP, mede-indiener PvdD)

"Maai mei niet" is langs provinciale weten al grotendeels een gegeven. Bij de eerste maai-
beurt in mei wordt nu al, uitsluitend vanuit veiligheidsoogpunt, alleen anderhalve meter langs
de weg gemaaid. Aan ons college is al eerder verzocht het maaibeleidaan te passen en in
de maand mei niet meer te maaien en om ook de gemeenten, het VVetterskipen boerenorga-
nisaties hierbij te betrekken. Aan uw Staten hebben we toegezegd dat dit laatste wordt mee-
genomen in de uitvoering van het herstelprogramma Biodiversiteit.
Maaibeleid is integraal onderdeel van het thema 'Verbindingen Realiseren'. Dat betekent dat
in samenspraak met weg- en oeverbeheerders, agrariërs, particulierenen natuurbeheerders
gewerkt wordt aan een samenhangende visie en afspraken over optimaal biodivers beheer.

Verder merken wij nog op dat in het amendement wordt voorgesteld om artikel 7.14 van de
Omgevingsverordening te wijzigen. Dit artikel heeft alleen betrekkingop de opslag van vaste
en niet-vaste stoffen en voorwerpen in de berm en heeft niet met maaibeheer te maken. Een
regel met betrekking tot maaibeheer past in ieder geval niet bij dit artikel.

Aangezien het maaibeheer al is aangepast en in het kader van het herstelprogrammaBiodi-
versiteit andere partijen worden betrokken is het amendement naar onze mening overbodig.

Gelet op het bovenstaande is dit amendement overbodig.
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17. Zon bedriiventerreinen(SP)

Er ligteen duidelijkerelatietussendit amendementvan de fractievan de SP en de motiedie
door dezelfde partij is ingediend en die onder nummer 10 indezebriefisopgenomen.Beide
hebbenbetrekkingop het meer benuttenvan dakenvan bedrijfsgebouwenbijhetplaatsen
van zonnepanelen.
Gevraagdwordtom de verplichtingopte leggenom bijnieuween bestaandebedrijfsterrei-
nen zonnepanelenop dakente plaatsen.In het Besluitbouwwerkenleefomgeving(Bbl)zijn
regelsopgenomenvoorhet verplichtenvan het leggenvan zonnepanelenop bedrijfsgebou-
wen. In de motiewordtookverwezen naar het Bblen in onzereactieopde motiegaanwe in
op de mogelijkhedendie het Bblbiedt.Die blijkenten aanzienvan hetopleggenvan verplich-
tingenom op bedrijfsgebouwenzonnepanelente plaatsenbeperktte zijn.
Naast de beperkingendie het Bblgeeftzijnwijookvan mening dat de Omgevingsverorde-
ningniet hetjuisteinstrumentis om een verplichtingals in hetamendementwordtbedoeld
aan gemeentenopte leggen. In de Omgevingsverordening wordt bepaaldwaar gemeenten
bepaalde functies kunnentoestaan.De Omgevingsverordeningvraagtvan gemeenten om
daarbijde principes toe te passen. In koppelenen verbindenisde energietransitiebenoemd
als een van de belangrijkeambitiesvan de provincie.De gemeentezal altijd moeten afwe-
gen wat de mogelijkhedenvoorzon op dak zijnen moet van geval totgevalmotiveren
waarom deze koppelkansniet wordtbenut.Deze methode past beter bij de uitgangspunten
van de Omgevingsvisie.
Overigens vindter in het kadervan de uitvoeringvan het Energieprogrammaal overleg
plaats met de gemeenten over de mogelijkhedenvoor het zoveel mogelijkbenuttenvan da-
ken voor het plaatsen van zonnepanelen. Zon op daken is éénvan de actiepuntenuit dit
Energieprogramma.

Gelet op het bovenstaande ontraden wij dit amendement.

18. Geen cianzenveriagingof -afschotbinnen 150 meter van weidevocielbeheer(PvdD,
mede-indieners SP)

De zone van 150 meter is niet (meer) in de verordening opgenomen. Reden hiervooris dat
de Verordening Wet natuurbeschermingbeleidsneutraalis overgezet in de Omgevingsveror-
dening. Wat ten opzichtevan de huidigeverordeningwijzigt,is dat er in de Omgevingsveror-
dening een verbodop hetverjagenvan ganzen komt op percelenwaarvoor weidevogelsubsi-
die wordt verleend(ANLb). Dit iseen maatregeldie is genoemd in de op 24 november2021
vastgestelde Nota weidevogels 2021-2030. De zone van 150 meter rondom weidevogelge-
biedenis daarin niet opgenomen. Zoals ook in de aan uw Staten overgelegde reactienota is
aangegeven, is het ganzenbeleidgeëvalueerden wordt er opdit moment samen met de
Mienskipgewerktaan nieuwganzenbeleid.Daarinwordtook de relatie tussen ganzen en
weidevogels betrokken.

Gelet op het bovenstaande ontraden wij dit amendement.

19. Geen uitbreiding intensieve veehouderij boven 2 ha (PvdD,mede-indieners SP, Grien
Links)

Het gaat hier om de maatwerkbepaling die in feite geldt voor alle bedrijvigheid in het landelijk
gebied en dus ook voor niet-agrarische bedrijven en intensieve bedrijven. Wanneer een bij-
drage wordt geleverd aan de andere opgaven en ambities van de provincie (biodiversiteit,
klimaatadaptatie, circulaire economie e.d.) dan kan worden meegewerktaan uitbreiding.
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Deze mogelijkheid vloeit rechtstreeks voort uit de door uw Statenvastgestelde Omgevingsvi-
sie.
Uw Staten kunnen ervoor kiezen om intensieve bedrijven hiervan uit te sluiten. Consequentie
is dan wel dat er bij intensieve bedrijven die al een bouwperceel van 2 ha hebben geen flexi-
biliteit meer mogelijk is. Soms is het wenselijk om een intensieveveehouderij toch uit te laten
breiden om bijvoorbeeld te kunnen voldoen aan strengere milieueisenof eisen met betrek-
king tot diervriendelijkheid. Die mogelijkheid wordt dan afgesloten.

Gelet op het bovenstaande ontraden wij dit amendement.

Moties

1. Maatwerk meenemen bij de voorbereiding op de nieuwegeluidsnormen provinciale
wegen (PVDA, mede-indiener Christenunie)

Geluidsproductieplafonds (GPP's) onder de Omgevingswet worden in beginsel eenmalig
vastgesteld. In het geval na vaststelling van de GPP's een nieuweprovincialeweg wordt
aangelegd, wordt voor deze weg ook een geluidsproductieplafond vastgesteld. Er zijn vervol-
gens drie mogelijkheden om een geluidsproductieplafond te wijzigen:
a. Voor het herstellen van fouten b. wijziging van het GPP op eigen verzoek c. wijziging van
het GPP op verzoek van anderen.
Daarbij kan het GPP lager of hoger worden vastgesteld. Na het nemen van maatregelen
(bijv. stiller asfalt) kan het GPP lager worden vastgesteld. In het geval dat er technisch ge-
zien geen maatregelen meer genomen kunnen worden, kan in uiterste geval het GPP hoger
worden vastgesteld.
Provincies zijn wettelijk verplicht om iedere vijf jaar een geluidsbelastingkaartop te stellen.
Dit betreft een informatieve kaart waarbij contouren en geluidbelastingop gevels van ge-
luidsgevoelige bestemmingen, in het jaar voorafgaand aan devaststelling, inzichtelijk worden
gemaakt. Het jaar volgend op de vaststelling van de geluidbelastingkaartmoet een actieplan
worden vastgesteld waarin de provincie aangeeft welke maatregelenzij willen nemen om de
geluidbelasting op geluidsgevoelige bestemmingen te beperken.
In het geval van wegverkeer worden er geen geluidmetingen uitgevoerd.Wel worden er be-
rekeningen uitgevoerd. Geluidsoverlast ten gevolge van verkeer kan dus door middel van
een berekening inzichtelijk worden gemaakt. Echter, de vaststelling van het GPP is eenmalig
en is gebaseerd op de brondata (verkeergegevens/wegdekken-/snelheden/schermen) in een
maatgevend jaar (vooralsnog het jaar 2022). Formeel dient de provincie elke vijf jaar een na-
levingsverslag op te stellen.
Het is echter verstandig om elk jaar te monitoren of de groei van de intensiteit op bepaalde
wegen het vastgestelde GPP tot ca 0,5 dB niet is genaderd. Is dat wel het geval, dan kan de
provincie alvast stappen zetten om maatregelen voor te bereidenzodat het plafond bij ver-
dere groei niet wordt overschreden.
Kortom, geluidsplafonds en geluidsbelastingkaarten kunnen niet op basis van klachten over
overlast zomaar worden aangepast. Daarvoor geeft het Besluitkwaliteit leefomgeving geen
ruimte. Wel kunnen binnenkomende klachten worden betrokken bij het wijzigen van het GPP
door middel van de genoemde stappen genoemd onder de punten a-c.

Wij vinden dit een sympathieke motie, we laten deze motie aanhet oordeel van uw Staten.
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2. Fryske regy yn de romtlike oardering (FNP)

Deze motie heeft geen betrekking op de Omgevingsverordening maar is een reactie op de
brief van het Kabinet aan de Tweede Kamer over de regie in de RuimtelijkeOrdening. We
begrijpen de gedachte achter deze motie en waar het kan zullen wij de (gebiedsgerichte) re-
gie zeker houden. De kaders van het ruimtelijk beleid worden uiteraard door uw Staten vast-
gesteld. In de provincie Fryslán zal een bijdrage worden geleverd aan de grote opgaven
waar we in Nederland voor staan. Zowel het Rijk, als ook de provincie en de Friese gemeen-
ten zullen dat doen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Daarbijzal in gezamenlijkheid
moeten worden opgetrokken, om de opgaven te kunnen realiseren is samenwerking vereist,
geen enkele partij kan dat alleen. Daarbij moet wel onderkend worden dat bepaalde be-
voegdheden nu eenmaal bij andere partijen liggen. Voor de aanleg van de Lelylijn, waarnaar
in de motie wordt verwezen, is een Tracébesluit vereist. De bevoegdheidom een dergelijk
besluit te nemen ligt bij het Rijk. Gelet op de aard en de schaalvan het besluit is het ook te-
recht dat een degelijke bevoegdheid bij het Rijk ligt en niet bij de provincie. Uiteraard willen
wij wel betrokken worden bij en meepraten in het proces van de besluitvorming.

Gelet op het bovenstaande ontraden wij deze motie.

3. Grondwaterheffing omhoog doen (Grien Links, mede-indieners PvdD, SP)

Uw Staten zijn bevoegd een provinciale grondwaterbelasting te heffen. De opbrengst echter
mag enkel worden besteed aan enkele wettelijk gelimiteerde onkostenposten. Het gaat daar-
bij met name om het monitoren van de grondwaterkwaliteit/kwantiteit en onderzoeken naar
de effecten (bijv. schade) van grondwateronttrekkingen. Vanuit Europa en het Rijk wordt
steeds meer opgeroepen om de bestedingsdoelen te verbreden en de kosten van het water-
beheer zoveel mogelijk neer te leggen bij de belanghebbenden, gebruikersen vervuilers (het
zogenaamde kostenterugwinningsprincipe). Dit kan echter niet ongelimiteerd. Er dient wel
steeds een relatie te kunnen worden gelegd met de wettelijke bestedingscriteria.Dat nood-
zaakt tot een zorgvuldige afweging met betrekking tot de hoogte en de besteding van de hef-
fing.
Er zijn indicaties dat de huidige hoogte van de heffing wellicht ontoereikend is voor het dek-
ken van de kosten van de wettelijke taken: dit vereist echter nog nader onderzoek.
In het Regionaal Waterprogramma (RWP) kondigen wij daarom halverwegede planperiode
een evaluatie/afweging aan om op basis daarvan te bepalen of een verhoging mogelijk en
acceptabel is. Dit ook omdat de heffing in 2016 al is verhoogd van 1,13 naar 1,32 euro-
cent/nn3en dat wij hebben toegezegd een evaluatie van deze verhoging (blijft de verhoging of
wordt deze terug gedraaid) uit te voeren.

Wij vinden dit een sympathieke motie, we laten deze motie aanhet oordeel van uw Staten.

4. Definitie Grondgebondenheid Landbouw 'bij de tijd' brengen (Grien Links, mede-
indieners PvdD, SP, D66, PvdA)

We gaan onderzoeken of de definitie van grondgebondenheid in de Omgevingsverordening
aanpassing behoeft aan meer recente beleidsuitspraken op dit punt, bijvoorbeeld vanuit de
Landbouwagenda.
In de Omgevingsvisie staat dat de provincie de landbouwsector wil stimuleren om de omslag
te maken naar een duurzame, natuur-inclusieve en grondgebonden kringlooplandbouw: "dit
doen we via een integrale Landbouwagenda die we samen opstellen met onze partners, met
daarin o.a. het ondersteunen van kennisontwikkeling en voorbeeld-projecten".Het
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ontwikkelen van nieuwe, houdbare verdienmodellen voor de landbouw is essentieel. Het le-
veren van maatschappelijke diensten, zoals natuur- en landschapsbeheer,I3odembiodiversi- gmal
teit, waterconservering en -berging, dient volwaardig en structureel te worden vergoed. Dit 14,011
kan op verschillende manieren: door deze diensten zonder meerkostenin het bedrijf in te
passen, door vergoeding uit de markt, óf - waar de aanpassingen niet inpasbaarzijn in een
regulier verdienmodel - door de overheid.

Wij vinden dit een sympathieke motie, we laten het oordeel over deze motie aan uw Staten.

5. Grondwateronttrekking grens aanpassen (Grien Links, mede-indienerPvdD)

Wij begrijpen de zorg over grondwateronttrekkingen heel goed, maar zien op dit moment
geen aanleiding om aan dit specifieke onderdeel prioriteit te geven. In het Regionaal Water-
programma (RWP) zijn hierover ook geen voorstellen opgenomen.Vanuit het RWP lopen op
dit moment al voldoende acties, ook voor wat betreft grondwater, die de nodige inzet vergen.
Tevens denken we dat een verlaging van de grens voor een vergunningplichtvoor industriële
onttrekkingen niet het verschil gaat maken.
Provincie en Wetterskip Fryslán (WSF) worden vanuit de samenleving af en toe benaderd
door burgers die zich verbazen over de enorme grondwateronttrekkingen die haaks staan op
de maatschappelijke boodschap dat we zuinig met water dienen om te gaan.
Ook de droge jaren van 2018, 2019 en 2020 maken dat bijvoorbeeld beregeningen bij ons en
het WSF de aandacht hebben. Bij de huidige mate van beregening is het effect op natuurge-
bieden beperkt. Het beleid is er dan ook op gericht om te voorkomen dat een ongeremde
groei van beregeningen ontstaat, die wel tot negatieve effecten in de omgeving kunnen lei-
den.
WSF is bevoegd gezag voor grondwateronttrekkingen kleiner dan 150.000 m3/jaar.Deze
grondwateronttrekkingen vallen onder een meldplicht of vergunningplicht en onttrekkers heb-
ben ook een meetplicht. Dat betekent dat zij de onttrokken hoeveelhedenmoeten doorgeven
aan WSF. Door de droge zomers van de afgelopen jaren ziet WSF het aantal grondwateront-
trekkingen toenemen. Daarom is WSF bezig met het ontwikkelenvan nieuw beleid ten aan-
zien van de zoetwatervoorraad en grondwateronttrekkingen. Dat zal naar verwachting in
2023 worden vastgesteld. Wij werken op dit onderdeel samen met WSF.

Wij vinden dit een sympathieke motie, we laten het oordeel over deze motie aan uw Staten.

6. Strategisch communicatieplan (Christenunie, mede-indiener VVD)
7. DSO servicedesk Omgevingswet (FvD)

De moties 6 en 7 gaan beide over de communicatie rond de inwerkingtredingvan de Omge-
vingswet. In beide moties worden suggesties en voorstellen gedaan hoe deze communicatie
zo goed mogelijk vorm kan worden gegeven.
Rond de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal op verschillende manieren aan commu-
nicatie worden gedaan. Dat geldt ook voor het onderdeel Omgevingsverordening.
Vanuit de provincie, zal in afstemming met het Rijk en de gemeentenactief worden gecom-
municeerd over de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Omgevingsverordening.
Binnen het provinciale programma Implementatie Omgevingswet is al voorzien in het opzet-
ten van deze communicatie.
Een belangrijk nieuw onderdeel van de Omgevingsverordening is het werken met de princi-
pes. Met name gemeenten moeten hiermee bij het opstellen van omgevingsplannen aan de
slag. Inmiddels wordt hierover al met gemeenten van gedachten gewisseld.
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Verder is het noodzakelijk dat bij de inwerkingtreding van de Omgevingswetvoldoende on-
dersteuning wordt gegeven bij het gebruik van het Digitaal StelselOmgevingswet.

De moties sluiten op dit punt aan op een deel van de dienstverleningwaarvoor in het alge-
meen alle bevoegde gezagen verantwoordelijk zijn:
o het ondersteunen van aanvragen op papier, het zogenoemde ambtshalve invoeren

httbs://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsloket/olo-aim-dso/olo-dso-over-
heden/ en https://iplo.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/aanvraag-melding-papier-indie-
nen

e communicatie met de initiatiefnemer

Binnen de Provinciale Dienst is voor bovenstaande taken het KCC aangewezen. Er worden
ten minste 8 KCC-medewerkers opgeleid voor ondersteuning in het vergunningen- en mel-
dingenproces. Ter ondersteuning is er een `tweede-lijn' van technisch/functioneelbeheer en
vergunningverleners bij de provincie die complexere vragen kunnenoppakken. De 'derde-
lijn' is de helpdesk van het DSO zelf.
In de motie genoemd onder nummer 7 wordt nog aangegevendat een servicedesk DSO ge-
zamenlijk met Friese gemeenten zou kunnen worden georganiseerd.Binnen de Friese Aan-
pak wordt ook over de communicatie veel samengewerkt metde Friese gemeenten. Er zit al
veel kennis bij de verschillende bevoegde gezagen maar de verwachting is niet dat deze
mensen fysiek bij elkaar geplaatst gaan worden.

We vinden dit sympathieke moties, we laten het oordeel over deze moties aan uw Staten.

8. Onderzoek mogelijkheden SMR's in Fryslán (FvD)

De Kernenergiewet is het centrale juridische kader voor kernenergie.De bevoegdheden lig-
gen op rijksniveau. In de ruimtelijk-juridische context hebben de provinciesgeen rol, hoewel
zij wel vanuit ruimtelijk en extern veiligheidsoogpunt betrokkenzullen zijn indien er een initia-
tief start bij het aanwijzen van een vestigingslocatie. Gezien de aard en schaal van de ont-
wikkeling van een kerncentrale is het lastig om beleid te ontwikkelendat dit bevordert of ver-
biedt.
In het verleden is gebleken dat provinciale of gemeentelijke regelgevingniet zonder meer re-
gels mag bevatten met betrekking tot kernenergie. Zo heeft de Raad van State in 2002
(ECU: NL:RVS:2002:AF2474; 24 december 2002) geoordeeld dat een algemeen verbod van
kernafvalopslag in een streekplan van de provincie Groningen in strijd was met de Kern-
energiewet, omdat dergelijke beslissingen volgens de wet doorde betrokken ministers op
nationaal niveau worden genomen en het bevorderen van de toepassingvan kernenergie
niet zomaar door lagere wetgeving verboden mag worden.
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Tevens kan worden opgemerkt worden dat het eerder in de rede ligt hiervoor (zo mogelijk en
nodig) beleid te ontwikkelen in de Omgevingsvisie en dit dan (zo mogelijk en nodig) door te
vertalen naar de Omgevingsverordening.

Gelet op bovenstaande ontraden wij deze motie.

9. Geen grootschalige distributiecentra (SP)

Voor het onderwerp "verdozing/verloodsing/grootschalige bedrijvigheid" lopen op dit moment
verschillende trajecten, zowel op landelijk als op provinciaal niveau:

Landelijk
Naar aanleiding van Kamervragen en -moties en de maatschappelijkediscussie over deze
onderwerpen loopt er al geruime tijd een traject 'Grip op grootschalige bedrijvigheid' (met
name logistiek/distributiecentra en datacenters) waarin de Ministeriesvan BZK, EZK en l&W,
de provincies en het IPO de mogelijkheden voor meer sturing en grip op grootschalige bedrij-
vigheid onderzoeken.
Op 8 april jongstleden zijn over de verdere vervolgacties in het kader van dit traject bestuur-
lijke afspraken gemaakt tussen het Rijk en de Provincies.
Daarnaast is er inmiddels een moratorium (tijdelijk verbod) op 'hyperscale' datacenters van
kracht en wordt er nu door het Rijk gewerkt aan een AMvB voor 'hyperscale' datacenters (die
moet in het najaar van kracht worden). Ook hierbij zijn wij als provinciesen het IPO betrok-
ken.

Provinciaal
We werken op dit moment, in nauwe afstemming met de gemeentenen relevante externe
stakeholders, aan een Ruimtelijk Economische Ontwikkel Strategie (REOS). In deze REOS
proberen we met elkaar afspraken te maken over een afwegingskaderen een procedure om
tot een goede, zorgvuldig afgewogen ruimtelijke inpassing van economische activiteiten te
komen. Doel is een goede balans tussen economische ontwikkelingen ruimtelijke kwaliteit.
Parallel aan het REOS-traject loopt er ook een onderzoek van de Stec-groep naar mogelijke
ontwikkellocaties voor grootschalige bedrijvigheid in Fryslán. De uitkomsten van beide trajec-
ten zullen straks geïntegreerd moeten worden.

Uiteindelijk moeten de bovengenoemde trajecten in bepaalde mate uitmonden in borging in
afspraken, beleid (bijv. aanpassing/aanscherping van de NOVIof de Omgevingsvisie, of in
het programma Vitaal en Leefbaar) of (juridisch) instrumentarium (zoals de Omgevingsveror-
dening). Daarvoor is het nu nog te vroeg.
Mocht uit een nieuw beleidsdocument blijken dat de Omgevingsverordeningaangepast moet
worden dan pakken we dat op bij één van de volgende herzieningenvan de verordening.

Gelet op bovenstaande ontraden wij deze motie.

10. Zon op bedrijven (SP)

De provincie is bij het opnemen van bepalingen in de Omgevingsverordeninggebonden aan
de regels van het Rijk. Die staan met name in de Omgevingswetzelf en verder in de vier
AMvB's die bij de Omgevingswet horen. Voor het verplichten van het leggen van zonnepane-
len op bedrijfsgebouwen zijn regels opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving
(Bbl).
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De regeling die in het Bbl staat is een uitputtende regeling, dat wil zeggen dat afwijken met
maatwerk slechts mogelijk is als het Bbl hiervoor de ruimte aan lagere overheden biedt. De
maatwerkmogelijkheden in het Bbl zijn beperkt en afgebakend.
De mogelijkheid tot het stellen van maatwerkregels in het Bbl wordt alleen geboden aan ge-
meenten. De gemeente kan maatwerkregels opnemen in het omgevingsplan (art. 2.3 Bbl).
Dit is het geval voor energiezuinigheid, duurzaam bouwen, de bruikbaarheidseisen (alleen
voor de woonfunctie) en bij de gebruiksmelding.
Gemeenten kunnen door een maatwerkregel in het omgevingsplan gebieden aanwijzen waar
voor nieuwbouw strengere energiezuinigheidseisen (art. 4.150 Bbl) gelden of strengere mi-
lieuprestatie-eisen aan de toe te passen bouwmaterialen (art. 4.160 Bbl). Dit geeft ruimte
aan lokale ambities van gemeenten. De maatwerkregel kan niet gaan over meet- of reken-
methoden.
Gemeenten mogen op grond van het Bbl alleen maatwerkregels stellen-ten aanzien van kan-
toren. Deze mogelijkheid hebben zij niet ten aanzien van de industrie.
Voorts is de bevoegdheid beperkt tot het aanwijzen van maatwerkregelsvoor gebieden waar
deze gelden. Tevens kunnen maatwerkregels worden gesteld ten aanzien van categorieën
van gebruiksfuncties. De mogelijkheden voor maatwerk op grondvan het Bbl zijn dus be-
perkter dan in de motie wordt verondersteld.

Wij merken op dat het stimuleren van zon op dak een van de acties is uit het Energiepro-
gramma 2022-2025. Samen met de RES-partijen, stakeholders en netbeheerdersgaan we
onderzoeken welke knelpunten er zijn en hoe we deze knelpuntengezamenlijk het beste op
kunnen lossen.

Gelet op bovenstaande ontraden wij deze motie.

11. Kleine windturbines bij bedrijventerreinen (D66, mede-indieners SP, GrienLinks en
PvdD)

D66 vraagt om de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening op dit punt aan te passen.
Voor de mogelijkheden om windturbines te plaatsen is in de Omgevingsvisieen daaruit voor-
vloeiend de Omgevingsverordening het bestuursakkoord gevolgd. Daarin staan de afspraken
die hierover zijn gemaakt. Uw Staten kunnen altijd besluiten om deze afspraken te wijzigen,
wij zien op dit moment geen aanleiding om bij de regels in de Omgevingsverordeningvan
deze afspraken af te wijken.

Gelet op bovenstaande ontraden wij deze motie.

12. Klimaatneutraal als opgave (D66, mede-indieners SP, PvdD)

In de Omgevingsvisie komt het woord klimaatneutraal één keervoor. In een voetnoot van de
Omgevingsvisie staat:
"in een circulaire economie worden reststoffen gebruikt als grondstofvoor nieuwe producten;
afval bestaat niet. De energievoorziening is gebaseerd op hernieuwbareenergiebronnen (kli-
maatneutraal)."
In artikel 2.4 van de Omgevingsverordening staat dat bij nieuwe functies en uitbreiding van
functies de gemeente moet onderbouwen hoe de plannen bijdragen aan één of meerdere
opgaven voor de leefomgeving. Als voorbeelden zijn genoemd: energietransitie, klimaat-
adaptatie, circulaire economie, werkgelegenheid, versterken biodiversiteit. In de toelichting
van de Omgevingsverordening wordt van gemeenten gevraagd alle koppelkansen in beeld te
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brengen en goed te motiveren waarom geen gebruik kan worden gemaakt van de koppel-
kans.
Mogelijk kan "klimaatneutraal" als opgave aan de lijst met koppelkansenworden toegevoegd.
Wij merken op dat nog wel uitgezocht moet worden of het wel mogelijk is om alle ontwikkelin-
gen klinnaatneutraalte realiseren en ook of dit juridisch afdwingbaar is in de Omgevingsver-
ordening.

Wij vinden dit een sympathieke motie, we laten het oordeel over deze motie aan uw Staten.

13. Behoud status weidevogelparel Hounspolder (PvdD, mede-indienersSP, GrienLinks,
FNP, 50Plus)

Het lastige bij de discussie over de status van de Hounspolder is dat de gemeente Leeuwar-
den jaren geleden al akkoord van de provincie heeft gekregen an op de locatie woningbouw
te realiseren. Ook het compensatietraject is al doorlopen. Het is niet mogelijk om het akkoord
dat de provincie eerder heeft gegeven nu in te trekken ook al zijn de woningbouwplannen
van ciegemeente nog niet gerealiseerd. Het plaatsen van de Hounspolderop de kaart als
weidevogelparel heeft daarom geen effect meer.

In de overwegingen van de motie staat dat de omzetting van de verordeningen in de Omge-
vingsverordening beleidsneutraal plaats zou vinden en dat de opname van de Hounspolder
als weidevogelparel als beleidsneutraal gekwalificeerd kan worden. Deze overweging is niet
juist. In de Verordening Romte 2014 zijn voor het eerst de weideyogelkansgebiedenopgeno-
men. De Hounspolder was toen al gecompenseerd. Dus is hetgebied in de Verordening
Romte 2014 ook niet als weidevogelkansgebied of als parel in de Verordening Romte opge-
nomen en derhalve ook niet in de Omgevingsverordening.

In de voorontwerpfase is vanwege een verandering in de systematiekde Hounspolder wel
als weidevogelkansgebied aangewezen. Omdat de aanwijzing geen effect heeft op de be-
scherming van de Hounspolder, hebben wij besloten om als reactie op de zienswijze van de
gemeente Leeuwarden de aanduiding te verwijderen van de kaart.
Uw Staten kunnen ervoor kiezen de Hounspolder als weidevogelparel aan te wijzen. Dit
heeft echter verder geen consequenties voor de woningbouw in het gebied. De ruimtelijke
afweging vindt niet opnieuw plaats.

Gelet op bovenstaande ontraden wij deze motie.

14. Voorkomen dierlijke slachtoffers windturbines (PvdD, mede-indieners Grien Links, SP)

De Wet natuurbescherming kent hiervoor al een afwegingskader. Daarnaast bestaat er het
bouwstenendocument "Natuurinclusieve Energietransitie voor Wind en Hoogspanningop
Land". Dit is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen het ministerie en de pro-
vincies, waaronder ook Fryslán.
Het is niet zo dat het bouwstenendocument een strenger of anderbeleid voorstaat dan de
Wet natuurbescherming. Het formele wettelijke afwegingskader blijft de Wet natuurbescher-
ming. Wat het bouwstenendocument onder andere wel doet, is borgen dat de kennisleemtes
rondom ecologische effecten van windturbines en hoogspanningslijnendie nu nog bestaan
successievelijk worden ingevuld, zodat besluitvorming steeds gefundeerder wordt.

Wij vinden dit een sympathieke motie, we laten het oordeel over de motie aan uw Staten.

-17 /19 - Ons kenmerk: 02014414



provinsje fryslán
provincie fryslá.n

15. Geen stikstofactie voor Wadden (Goudzwaard)

In het verleden is een verschil tussen metingen en berekeningen van stikstof geconstateerd
in het duinengebied. Daarvoor is een functionele correctie in het model toegepast. Nieuwe
inzichten hebben ertoe geleid dat aanvullend onderzoek is gestart naar de verklaring voor dit
verschil. In het RIVM-rapport 'Ammoniakdepositie in de duinen langs de Noordzee[1]en
Waddenzeekust' (Noordijk et al., 2014) is een analyse gemaakt van het verschil tussen de
gemeten en de berekende ammoniakconcentraties met het OPS-model (het model waar Ae-
rius gebruik van maakt). Dit verschil is in populair taalgebruik het 'cluinengat'genoemd en
werd later 'ammoniak vanuit zee'.
Maar dit begrip 'ammoniak uit zee' is feitelijk een verwarrende term en zorgt mogelijk voor
onduidelijkheid. De verwarrende term <ammoniakuit zee' is vervangen door 'ammoniak van
zee' en later door 'meetcorrectie'. Als meetcorrectie staat dit 'cluinengat`nu in Aerius. Later in
2022 zal in een nieuwe release mogelijk een verdere correctie plaatsvinden.

De motie roept op tot het niet initiëren van stikstofbeleid tot het moment dat het RIVM het Ae-
rius-model gecorrigeerd heeft voor de vermeende emissies uitde Waddenzee en Noordzee.
NU 'ammoniak uit zee' al geen onderdeel uitmaakt van het modelAerius is feitelijk al uitvoe-
ring gegeven aan de motie. Daarbij worden verdere correcties verwacht in de Aerius-versie
die najaar 2022 verwacht wordt. Daarnaast kent het UitvoeringsprogrammaStikstof geen
aanvullend stikstofbeleid, de Waddeneilanden vallen geheel in het gebied van de generieke
reductie (door met name generieke rijksmaatregelen met peiljaar 2019) en zullen volgens de
berekeningen daarmee onder de norm van 74% van de kritische depositiewaarde (KDW) ko-
men in 2035. Aanvullend stikstofbeleid is niet nodig voor het behalen van de doelen voor
2035.

Gelet op bovenstaande ontraden wij deze motie.

Vragen

Naast de amendementen en moties zijn er door de fractie van 50Plus nog twee vragen ge-
steld met betrekking tot het functioneren van het DSO. Deze vragen worden hieronder beant-
woord.

1. Hebben Friese gemeenten, Wetterskip en provincie al voldoende met elkaar kunnen
oefenen in het DSO? (50Plus)

Het samen oefenen is nog in volle gang. Het oefenen met de regionale partneroverheden en
uitvoeringsdienst FUMO is onder regie van 'De Friese Aanpak' (DFA) en regionale onder-
steuners vanuit het DSO. In de periode voor de zomervakantie is door en met verschillende
gemeenten, de provincie en de FUMO geoefend, met de focus op de technische functionali-
teit voor onder andere het ontvangen van aanvragen en het samenwerken aan een initiatief.
Na de zomervakantie staan verschillende oefensessies gepland met de nadruk op het VTH-
proces (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving). Daarvoorzijn verschillende cases in
voorbereiding.

2. Kan het college garanderen dat onze Omgevingsverordening op 1 januari 2023 inder-
daad gepubliceerd en toegankelijk is voor gemeenten, bedrijven en burgers in een
goed werkend DSO? (50Plus)

Op basis van onze aanpak kunnen wij garanderen dat onze Omgevingsverordeningop
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1 januari 2023 gepubliceerd en toegankelijk is in het DSO, mits de productieomgevingvrijge-
geven is door het Rijk en ervan uitgaande dat de Omgevingswet op 1januari in werking zal
treden.
Het ministerie BZK, het Kadaster en KOOP zijn gestart met de bouwfase van de productie-
omgeving van het DSO-Lv. Deze fase moet voor medio september klaar zijn voor de techni-
sche en functionele testen en het oplossen van mogelijke issues.
Begin oktober begint het vullen van de productieomgeving. De Provinciale Dienst heeft
meerdere malen de (concepHOmgevingsverordening en de bijbehorendetoepasbare regels
(voor onder andere de vergunningchecks en indieningsvereisten) succesvol gepubliceerd in
de testomgeving van de landelijke voorziening van het DSO (DSO-Lv)en deze is als zodanig
nu al raadpleegbaar.
Voor het publiceren van onze omgevingsdocumenten in de productie-omgevingvan het DSO
volgen wij dezelfde aanpak. Het is daarvoor wel noodzakelijk dat er vóór oktober een door
Provinciale Staten vastgestelde Omgevingsverordening is.
Het DSO is een nieuw systeem, niet uitgesloten kan worden dat zich in de begintijd nog "kin-
derziektes" voor zullen doen bij het gebruik.

GedeputleerdeStaten van Fryslán,

drs. A1.14.Brok, voorzitter
vooi44z4, de loco-voorzitter

A. Schepers, MSc, secretaris
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